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Zwitserse hulpverleners houden minuut stilte aan ‘t stekske in lommel-kolonie

“Even hier zijn, helpt”
LOMMEL - Zwitserse 
wielertoeristen, onder 
wie ambulanciers die 
hulp boden bij het 
busdrama in Sierre, 
hebben gistermiddag 
halt gehouden aan 
de schoolpoort van ‘t 
Stekske in Lommel-
Kolonie. Tijdens een 
minuut stilte herdenken 
ze de vijftien school-
kinderen en hun twee 
begeleiders die om-
kwamen bij de crash. 
Voor de nabestaanden, 
de zeven gewonde 
kinderen en hun fami-
lies lieten ze een ruiker 
witte rozen achter. 
“Hier even zijn, is heel 
belangrijk voor ons, 
voor de verwerking van 
het meest tragische 
ongeval waar we ooit 
hulp boden”, zeggen de 
hulpverleners Jens, Kurt 
en Daniel. De jongste Zwitserse wielrenner Jonas (12) legt een ruiker witte rozen tegen de schoolpoort van ‘t Stekske in Lommel-Kolonie,  

de school waar leeftijdsgenootjes verongelukten toen ze terugkwamen van een skivakantie in zijn land. Foto Tom PALMAERS

Een emotionele minuut stilte. “Dicht bij de slachtoffers komen de emoties weer omhoog. Dan 
komt alles terug”, zegt ambulancier Kurt Imhof (47, inzet) die hulp bood bij de buscrash.

De avond van het ongeval met de 
skibus, dinsdag 13 maart, was Jens 
Blatter (35) van dienst op de spoed-
gevallendienst van het ziekenhuis 
in Viege, op zo’n 30 kilometer van 
Sierre. Met helikopters werden de 
gewonde slachtoffertjes binnenge-
bracht. “Hij praat er met ons nooit 
over. Het ligt nog te moeilijk”, 
fluistert zijn moeder. En toch wil 
spoedverpleger Jens naar Lommel-
Kolonie. Om er te geraken, wijzigt 
hij het traject van zijn georgani-
seerde wielertour door Europa, een 
tocht van zo’n 5.000 kilometer met 
zo’n dertig wielerliefhebbers. 
“Ik wil zien vanwaar die kinderen 
komen, waar ze zijn opgegroeid. 
Van de ouders van de slachtoffers 
hebben we heel veel dank gekre-
gen. Zij zijn naar ons gekomen in 
Zwitserland, en nu wil ik tot bij hen 
komen”, zegt spoedverpleger en 
voormalig eliterenner Jens Blatter.

Kippenvel
De Zwitsers zoeken geen sen-
satie, geen belangstelling, geen 
emotionele taferelen. “Voor onze 
doortocht door Lommel-Kolonie 
hebben we heel bewust geen contact 
gezocht met de getroffen families. 
We willen niet te dicht komen. We 
blijven voorzichtig”, zegt Jens. “Ik 
heb trouwens lang nagedacht of het 
wel een goed idee was om hier met 
hulpverleners te zijn. Ja, dus. Het 

doet goed. Het is een heel speciaal 
moment.” 
De moeder van Jens toont haar 
arm, haartjes rechtop, kippenvel. 
“Dit zegt meer dan woorden”, zegt 
ze zachtjes.

Emoties
Tijdens de minuut stilte aan de 
schoolpoort op de Luikersteenweg 
verraden de gelaatstrekken van de 
fietsende mannen en vrouwen de 
emoties. “Dicht bij de slachtoffers 
komen de emoties weer omhoog. 
Dan komt alles terug”, geeft am-
bulancier Kurt Imhof (47) toe. 
Hij stond die dinsdagavond in de 
tunnel met zijn ambulance. “Het 
vreselijkste ongeval waarvoor ik 
in mijn veertienjarige carrière voor 
ben opgeroepen. Zoveel slachtof-
fer, zoveel kinderen, en dan nog het 
lawaai van luide orders, roepende 
hulpverleners en schelle sirenes. In 
zo’n tunnel leek dat allemaal nog 
te worden versterkt. Zo indringend 
allemaal”, zegt Kurt. 
Telkens de ambulancier door de 
tunnel rijdt, glijden zijn gedachten 
naar de slachtoffers. “Het is een 
grote eer dat ik hier vandaag met 
bloemen mag staan in naam van 
alle hulpverleners.”

Schooltje
Zijn collega-ambulancier Daniel 
Zoschögner (27) voelt zich teneerge-

slagen op de stoep voor het school-
tje. “Hand in hand hebben we in die 
tunnel gewerkt. Daarna beseften 
we welke tragedie zich daar heeft 
afgespeeld. In de nieuwsuitzendin-
gen op de Zwitserse televisie zagen 
we de beelden van het schooltje uit 
Lommel. En hier staan we nu.”

Afscheid
“Weer even dicht bij de kinderen 
zijn in Lommel helpt ons bij de 
verwerking. Afsluiten kunnen we 
dit niet, nu nog niet, en wellicht 
nooit. Dit blijft ons bij”, zegt Kurt. 
De ambulancier kruipt weer in zijn 
ziekenwagen, eentje om de dertig 
wielertoeristen te begeleiden tijdens 
hun tour door Europa. 
Jens en Daniel springen op hun 
koersfiets, tegen de wind inbeuken 
en even niets zeggen om Lommel-
Kolonie een plaats te geven. Om 

hun linkerarm dragen ze een zwart 
rouwbandje.

Kinderen
De wielertocht door Europa is nog 
lang. De renners hebben nog 3.500 
van de in totaal 5.000 kilometer 
voor de boeg, waaronder enkele 
belangrijke en zware wielerklas-
siekers zoals Parijs-Roubaix, de 
beklimming van de Mont Ventoux, 
Alpe d’Huez en Milaan-Sanremo.
De wielrenners trappen ook deze 
kilometers voor de kinderen. “Voor 
gehoorgestoorde en hulpbehoe-
vende kinderen in Zuid-Afrika. We 
zamelen geld in voor een schooltje 
in Pretoria. Om die kinderen een 
toekomst te geven. Ik breng het in-
gezamelde bedrag zelf naar Pretoria 
zodat geen frank verloren gaat”, 
zegt Jens Blatter die om de twee jaar 
een grote wielermarathon voor het 

goede doel organiseert. 
“Vrijdag (vandaag, red) rijden 
we van Sint-Niklaas naar Gent, 
Brugge en Oostende. Iedereen mag 
ons vergezellen. Onze route staat 
op de website.” Het is wel vroeg 
opstaan. De wielerfreaks ontbijten 
om 5 uur ’s ochtends en zitten al om 
6 uur in het zadel voor gemiddeld 
280 kilometer per dag. 
“Respect”, zegt vader Blatter die in 
het begeleidend team zit. “Weet je 
dat de deelnemers zelf zo’n 1.000 
euro moeten betalen voor alle on-
kosten, en ze offeren twee weken 
vakantie op. Jens wil immers dat alle 
ingezamelde geld naar het goede 
doel gaat. Geen cent gaat naar de 
renners.” Twee jaar geleden leverde 
de wielermarathon ‘Race for Chil-
deren’ 120.000 euro op.  
 marij wYers i www.jensblatter.ch
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